
Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille

suunnattu kysely keväällä 2015

Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, 

lastani kiinnostaa, toivoisin, että lapseni oppisi esiopetuksessa

mainintojen lukumäärä

(paremmuusjärjestys 1-7)

Lapsi työskentelee ja oppii 



Parhaimmat työskentely- ja oppimistavat

� leikkien yhdessä muiden lasten 

kanssa 140 

� itsenäisesti pöydän ääressä 7

� tutkimalla asioita ja kokeilemalla 78

� pöydän ääressä yhdessä toisten 

lasten kanssa 19

� tabletin, tietokoneen tai 

älypuhelimen välityksellä 0

� liikunnan ja toiminnan kautta 16

� valmiin oppimistehtävän avulla 7
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1. sija 



2. sija 

� leikkien yhdessä muiden lasten 

kanssa 121

� itsenäisesti pöydän ääressä 9

� tutkimalla asioita ja kokeilemalla 52

� pöydän ääressä yhdessä toisten 

lasten kanssa 27

� tabletin, tietokoneen tai 

älypuhelimen välityksellä  2

� liikunnan ja toiminnan kautta 42

� valmiin oppimistehtävän avulla 8
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3. sija

� leikkien yhdessä muiden lasten 

kanssa 50

� itsenäisesti pöydän ääressä 16

� tutkimalla asioita ja kokeilemalla 32

� pöydän ääressä yhdessä toisten 

lasten kanssa 52

� tabletin, tietokoneen tai 

älypuhelimen välityksellä 5

� liikunnan ja toiminnan kautta 65

� valmiin oppimistehtävän avulla 16
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4. sija

� leikkien yhdessä muiden lasten 

kanssa 25

� itsenäisesti pöydän ääressä 21

� tutkimalla asioita ja kokeilemalla 22

� pöydän ääressä yhdessä toisten 

lasten kanssa 96

� tabletin, tietokoneen tai 

älypuhelimen välityksellä 22

� liikunnan ja toiminnan kautta 59

� valmiin oppimistehtävän avulla 26
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5. sija

� leikkien yhdessä muiden lasten 

kanssa 19

� itsenäisesti pöydän ääressä 77

� tutkimalla asioita ja kokeilemalla 10

� pöydän ääressä yhdessä toisten 

lasten kanssa 24

� tabletin, tietokoneen tai 

älypuhelimen välityksellä 26

� liikunnan ja toiminnan kautta 27

� valmiin oppimistehtävän avulla 56
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6. sija

� leikkien yhdessä muiden lasten 

kanssa 9

� itsenäisesti pöydän ääressä 67

� tutkimalla asioita ja kokeilemalla 4

� pöydän ääressä yhdessä toisten 

lasten kanssa 19

� tabletin, tietokoneen tai 

älypuhelimen välityksellä 42

� liikunnan ja toiminnan kautta 20

� valmiin oppimistehtävän avulla 94
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7. sija 

� leikkien yhdessä muiden lasten 

kanssa 8

� itsenäisesti pöydän ääressä 48

� tutkimalla asioita ja kokeilemalla 

2

� pöydän ääressä yhdessä toisten 

lasten kanssa 2

� tabletin, tietokoneen tai 

älypuhelimen välityksellä 155

� liikunnan ja toiminnan kautta 4

� valmiin oppimistehtävän avulla 

36
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iloitsemaan omasta oppimisesta

kuuntelemaan ohjeita

itsetunnoltaan vahvaksi

olemaan hyvä kaveri

hyviä käytöstapoja

kirjaimia ja numeroita

selviytymään pettymyksistä

käden taitoja

tuntemaan kelloa

kertomaan mielipiteensä

erilaisia liikuntakokemuksia

pyytämään apua

nauttimaan liikunnasta

nauttimaan ja tuottamaan musiikkia

vuodenaikoja ja viikonpäiviä

ymmärtämään erilaisia kulttuureja

liikkumaan luonnossa

kuuntelemaan erilaista kirjallisuutta

tunnistamaan kasveja ja eläimiä

nauttimaan taiteesta

tieto- ja viestintäteknisten laitteiden käyttöä

kirjoittamaan oman nimensä
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Toivoisin, että lapseni oppisi esiopetuksessa 



taitoluistelu, askartelu, laulu, tanssi, piirtäminen (useissa…

liikunta (jalkapallo, uinti, tanssi) (useissa vastauksissa)

leikkiminen, kavereiden kanssa oleminen

teknologia, avaruus, luonnon tutkiminen, eläimet

musiikki

kieli, kirjaimet ja numerot

pelien pelaaminen (myös videopelit)

uuden oppiminen (lukemisen oppiminen), kaikki (useissa…

kirjojen lukeminen, kuunteleminen

legot, rakentelut

rakastaa luontoa ja eläimiä

kaikki

pulmat, pöytätehtävät

näytteleminen, roolileikit

elokuvat

kotitöihin osallistuminen

valokuvaus

123

102

80

78

64

57

54

39

31

30

7

7

7

4

3

2

1

Lastani kiinnostaa erityisesti



suomen kielen oppiminen (6 vastausta)

yhteistyö kodin ja esiopetuksen välillä (3 vastausta)

keskittyminen, kouluvalmiudet (7 vastausta)

käyttäytyminen, sosiaaliset taidot, kiusaamiseen…

vastuullisuus, valintojen seurausten ymmärtäminen,…

kehollisuutta, iloa, rajoja, poikien olon sallimista

paljon leikkiä ja liikuntaa, ei liian koulumaista

alkuluokkatoiminta

ettei joutuisi tukilapseksi pienryhmään

rutiinit

itseilmaisu, lapsilähtöisyys

yksilöllisyyden huomioiminen

pieni ryhmä

tehtäväharjoituksia, kädentaidot, motoriikka

positiivinen palaute, kiireettömyys, turva

15
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Lisäksi toivon esiopetukselta 


